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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: Var på seminar med Studenttinget (STiminar) som var veldig spennende, mye interessant politikk vi skal jobbe videre 
med. Blant annet skal vi involvere oss i både varslingshåndtering, EPVU og miljøpolitikk på NTNU som alle er gode 
hjertesaker for meg! Var på foredrag med SiT om den nødvendige samtalen i forbindelse med UKA, har jobbet med 
innlevering i LiP, og arrangert workshop om ledelse for UKA. Fått satt endelig innkallelse til SKE, endelige endringsforslag, 
hatt møte med ordstyrer og webkom om gjennomføring av genfors og valg, samt fått vår helt nye møtehammer i posten <3 
Den er kjempefin, planlegger å banke styret mitt litt nå i en siste krampetrekning på å kunne bruke hammer på styremøter, 
som jeg ellers aldri har gjort :D Vært på første møte med Studenttinget, hvor blant annet våre representanter til NSO (Norsk 
studentorganisasjon) ble valgt, og Martine, Morten og Stig er en av dem (shout out) - Lykke til! Skrevet videre på 
erfaringsskrivet, det blir et beist men forhåpentligvis noe nyttig inni der. Skrevet enda et høringssvar til NTNU, denne 
gangen om faglokalisering. På ny skrevet under av de andre linjeforeningene, som forhåpentligvis bringer tyngde i våre 
meninger. 
  
Camilla: Forrige uke gikk veldig fort pga mye skole, mye søvn, eureka og jobb. I helgen slappet jeg mye av og prøvde å 
ikke gjøre for mye skole eller verv, så det var veldig deilig. Jeg er veldig fornøyd med å ha en kandidat som stiller til 
nestleder, og det var morsomt å snakke med andre som vurderte å stille på SKEminglingen. Denne uken blir dedikert til å få 
ut de siste sommerjobbsøknadene og erfaringsskrivskriving. Gleder meg til SKE! 
 
Niels Henrik: Etter mange timer er erfaringsskrivet mitt endelig ferdig! Hele 14 sider ble det, så nå kan neste faddersjef bare 
glede seg til å ta fatt på lesingen. Ellers har jeg vært på mottaksworkshop med Velferdstinget. Der jobbet vi med hvordan 
studentene ønsket at NTNU skal legge opp mottaket av nye studenter etter sommeren. Insja også på å få folk på kjelleren på 
fredag, det ble nesten fullt, så er svært fornøyd med det! 
 
Ella: Faktisk fått gjort litt skole denne uka og har nesten klart å ta igjen den uka (++) jeg lå bak. Ellers har jeg begynt med 
ferdigstilling av økonomimalene og prøver nå å få alt klart før jeg er ferdig. På fredag dro jeg på Kjellern, som var utrolig 
gøy. Skikkelig god stemning og masse tredjeklassinger så all credz til de som insja på det! Resten av helgen gikk til skole og 
storvask av leiligheten. I dag var jeg på SKEmingling, og det er nå offisielt to(!) kandidater som stiller til økonomiansvarlig, 
hvor begge er utrolig flinke. Så dere blir spennende! 
 
Håkon: Denne uka har ikke båret preg av så mye annet enn fravær av gjennomført skolearbeid. Onsdag var det møte med 
Educom rett etter styremøtet, hvor vi planla litt fremover og tok en update på hvordan vi ligger an med arrangementene vi er 
i gang med å planlegge. Torsdag var hele dagen et eneste utvekslingskaos, med forhåndsgodkjenning av fag og innlevering 
av søknad én dag før fristen. Rakk heldigvis å bli ferdig da. Fredag var det møte med Utfluks, hvor vi evaluerte besøket av 
finnene og planla litt angående medlemsopptak og potensielle utenlandsturer i april. Ellers var det jo vors på Kjellern på 
fredag, noe som var veldig koselig. Det ble levert mange gode Singstar-prestasjoner, samt en fra Thorvald. Utover dette har 
helgen vært ganske avslappende og jeg tror jeg føler meg klar til å gå inn i min siste uke som leder av Educom (*snufs*).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anders: Denne uken ble BNs årsmøte, kjent som det Mikrokanoniske Ensemble, avholdt. Der gikk vi gjennom hvordan året 
har gått, og valgte inn samtlige stillinger for neste år. Dette inkludert BNs kandidat til BN-leder, det ble min nestleder 
gjennom det siste året Martin Johnsrud, som dermed stiller på SKE. En gjeng av hovedsakelig førsteklassinger fylte resten av 
stillingene, fra eurêkaansvarlig til analyseansvarlig, så jeg tror neste år blir et nytt flott BN-år! Det var samtidig mitt siste 
møte og, bortsett fra noen småsaker, min siste gjerning som BN-leder. Så resten av siste uken har gått med på en low-key 
eksistensiell krise. Ganske uvirkelig at styreåret vårt snart er over. 
  
My: Denne uken har det vært mye forskjellig arbeid. Jeg har drevet en del med planlegging av styrevorset til revyen. Fått 
fastsatt dato og sted for et selvforsvarskurs jeg arrangerer i samarbeid med Michael Paulsen, gøy at vi får til det! Har også 
jobbet masse med auksjonskvelden, gleder meg til vår første auksjonskveld. Ellers har jeg overraskende nok fått til å ta igjen 
litt i fag der jeg ligger bak og fått tid til å søke sommerjobb. Var også på kjellern på fredag. Sykt gøy at vi har fått prosjektor 
der og singstar, og veldig kos at vi ble en så stor gjeng med tredjeklassinger<333 Ellers kan jeg dessverre ikke være med på 
dette styremøtet da jeg har legetime, som jeg synes er skikkelig kjipt. Er veldig glad i styremøtene våre og dette er kanskje 
vår siste ordinære</3 Gleder meg masse til revy tho. 
 
Silje:  
Siden sist har hodet mitt vært veldig fokusert på revy. Jeg merker at som skuespiller i nablarevyen så krever det mye fokus 
og tid de siste ukene, det tærer litt på. Men foruten om revy og litt skole på si så er det jo flere spennende ting som skjer for 
tiden. Kjellerstyret har hatt et kjapt møte og diskutert oppdatering av drinkkart på kjellern, vi har også testet ut webkoms 
gave, office beer som har gått over alle forventninger bra. Jeg gleder meg til å få dette på plass. Jeg har også snakka med 
Paul angående hjelp til lås på kjøleskapet på kontoret i kveldstid/ helgene. Fredagkveld gikk til å jobbe på kjellern der vi fikk 
besøk av en stooor gjeng tredjeklassinger + en god gjeng femteklassinger. Utrolig god stemning med ny projektor, singstar 
og fullt hus. Dessverre ble det store problemer mot slutten av kvelden da alt vannavløp stoppet den siste timen av kvelden, 
litt krisestemning og overload av stress for meg midt i revyhelga selvfølgelig, så der var det utrolig deilig og ha 
Kjellern-styret som tok over det problemet dagen etterpå. 
På mandag hadde vi også et møte for å diskutere program og opplegg for auksjonskvelden. Vi har litt få påmeldte men har nå 
heldigvis funnet en god løsning dersom vi blir 40 mann som det er til nå. Nå ser jeg veldig fram til revyen og ikke minst 
SKE! 
 
Thorvald: På fredag fikk vi testet ut officeBeer, det nye digitale spleiselagsystemet til Nabla, sammen med kjellerstyret. Det 
var veldig artig! Systemet funket godt, og vi fikk også gode innspill på endringer i brukergrensesnittet. Håper dette blir et 
hyppig brukt system. Det ble enda bedre av at Kjellersjef har kjøpt en ny kortscanner! Nå er fokuset på SKE. 
 
Even: Litt usikker på hva den siste uka har gått til, men som vanlig har den gått fryktelig fort. Jeg har som vanlig prøvd (og i 
stor grad feilet i) å få jobbet litt med skole, og jeg har gjort litt fremskritt på februarutgaven av Nabladet. I helga har jeg 
brukt altfor mye tid på revyøvingshelg. Det blir sykt bra da! Gleder meg som en liten unge på julaften til premiere og 
styreforestilling. Jeg er spesielt spent på sistnevnte; har hørt det er en litt annen opplevelse enn de andre forestillingene! 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til Tarjei og Sondre for super stand på Ent3rs elevkveld! 
● Ros til Silje som fikser kaffe 
● Ros til Nina for å ha fikset høringssvar 
● Ros til Niels og Nina som drar på kjellermøte 

Orienteringssaker Alle 
3 Mottak av førsteårsstudenter NH 

NTNU jobber med å endre hvordan de tar imot førsteårsstudenter. Dette kommer fra bestilling fra prorektor for 
utdanning. Velferdstinget arrangerte en mottaksworkshop der målet var at faddersjef og én førsteklassing fra alle 
linjer skulle fortelle om sine erfaringer samt ønsker for mottaket. Niels Henrik og Sander Ruud stilte fra Nabla, og 
kom med innspill om at Nabla er fornøyd med det eksisterende mottaket (utenom til tider litt dårlig 
kommunikasjon fra NTNU sin side).  

4 Høringssvar faglokalisering Nina 
På vegne av linjelederforumet har Nina skrevet et høringssvar til NTNU om hvordan linjeforeningene stiller seg til 
de foreslåtte alternativene av plassering av studenter tilknyttet HumSam på Gløshaugen. Av alternativene 
presentert av NTNU foretrekker linjeforeningene alternativ C og D (alternativ C og D er to av fire alternativer 
foreslått av NTNU).  
Saker Alle 

5 Sit-penger Ella 
Etter å ha fått mer informasjon om betingelsene tilknyttet å søke om mer enn 20 000 kr hos SiT har Styret bestemt 
at dette er overkommelige betingelser. Dermed vil Nabla kunne søke om mer enn 20 000 kr i år.  

6 Styreworkshop Nina 
For å sikre kontinuitet i Styrets arbeid, skal det holdes en styreworkshop, der Gamle-Styret skal gå gjennom 
prosjektene vi har jobbet med det siste året. Dette vil skje i erfaringsoverføringsperioden, og skal også inneholde 
tips om hvordan vi har jobbet sammen.  

7 Redaksjonell endring av overskrifter Nina 
Et av Styrets lovendringsforslag på SKE var å endre formateringen på overskriftene i Nablas lover og forskrifter. 
Opprinnelig mente Styret at dette ikke kun var en redaksjonell endring, men etter nærmere ettertanke og innspill 
fra andre komponenter har Styret valgt å trekke forslaget, og gjennomføre endringene utenom SKE. Dette ble 
vedtatt ved avstemming.  

x. Eventuelt Alle 
CERN-kontortid 
I forbindelse med bedriftspresentasjonen til CERN, skal det arrangeres en kontortid der man kan ta en uformell 
prat med en tidligere komponent og nåværende CERN-ansatt.  

xx Fremover  Alle  
● Revy  
● SKE 
● Auksjonskveld 

 


